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2n aniversari de la mort d’en

Lluís López Ríos
Morí el dia 26 de gener del 2011

Els teus familiars t’estimem i et tenim present
en el record i en la pregària.

Santpedor, 26 de gener del 2013

Per a esqueles, recordatoris
o aniversaris podeu posar-vos 
en contacte amb les nostres 

oficines de:

MANRESA Tel. 93 877 22 33
C/ Sant Antoni M. Claret, 32

BERGA Tel. 93 822 12 19
Plaça Font del Ros, 1

IGUALADA Tel. 93 803 07 55
Esquiladors, 23 local 2

JOSÉ RODRÍGUEZ MARTÍN
Ha mort a l’edat de 79 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a les 11 del
matí, a l’Espai Mémora de Funerà-
ria Fontal (c/ Bruc, 19-21).

RODOLFO CABRÉ MORENO
Ha mort a l’edat de 51 anys. El

comiat tindrà lloc avui, a la 1 del
migdia, a les capelles de Funerària
del Bages (cra. de Vic, 250).

JOSÉ REYES CRUZ DE MORA
Ha mort a l’edat de 55 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11
del matí, a l’església parroquial del
Pont de Vilomara.

TOMÁS CAZORLA BELMONTE
Ha mort a l’edat de 87 anys. El

funeral tindrà lloc avui, a 2/4 d’11
del matí, a l’església parroquial del
Roser de Súria.

LEONOR VIVES ISERN
Ha mort a l’edat de 95 anys. La

cerimònia tindrà lloc avui, a les 11
del matí, a l’església parroquial de
Santa Maria de Talló.
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DEIXA LES TEVES NOTES DE CONDOL
A TRAVÉS DE L’ESPAI DEL 
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A LA XARXA

ARXIU/JAUME GRANDIA

Sant Fruitós celebra demà la Marxa pel Terme
Sant Fruitós de Bages organitza demà la Marxa pel terme, que enguany

arriba ja a la setzena edició. La caminada, que sempre aconsegueix una gran
participació, clourà la Festa Major de Sant Fruitós.



CAMINADA

La Festa de Sant Sebastià de Súria encara guarda actes per aquest cap
de setmana, com l’espectacle per a infants OVNI, que serà a cura de Far-
rés Brothers i cia, d’Igualada, que es farà avui a les cinc de la tarda. Es
tracta d’una obra que versa sobre les relacions familiars, sense parau-
les i amb actors, titelles, trastos, música i vídeo. Es farà al teatre del Fo-
ment Cultural de Súria. Les entrades es vendran des de mitja hora abans,
al vestíbul del teatre del Foment Cultural amb un preu de tres euros. L’en-
trada serà gratuïta per als infants. També avui, però a les set de la tar-
da, es farà la inauguració de l’exposició Potassa a Súria, 100 anys, pro-
duïda amb el suport d’Iberpotash, i amb la intervenció del comissari
de la mostra i altres persones responsables de l’exposició.
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L’espectacle per a infants OVNI allarga
aquest cap de setmana la festa a Súria

SANT SEBASTIÀ

JAUME GRANDIA

Joseph Puig presenta vins i un nou
llibre a Sant Fruitós de Bages
El vinicultor santfruitosenc Joseph Puig de Ca l’Escrigas,

resident al Vendrell,  va presentar al Nexe-Espai de Cultura
de Sant Fruitós de Bages el seu darrer llibre, Noé: mas
claro que el vino, i el seus nous vins RED (D.O. Montsant),
WHITE (D.O. Terra Alta) i TINTO (D.O. Rioja). Després de la
presentació del llibre es va procedir al seu bateig, amb els
nous vins, actuant de padrins Josep Noguera –artesà
xarcuter-, Pep Aligué –restaurador- i Enric Rovira –
xocolater-. El públic que omplia completament la sala va
poder degustar els nous vins i felicitar al seu elaborador
per la bona qualitat dels nous productes. -Jaume Grandia



LECTURA

AJ. SÚRIA

Vicenç Villatoro va fer el pregó
de Sant Sebastià de Súria
L’escriptor, periodista i director de l’Institut

Ramon Llull, Vicenç Villatoro, va ser l’encarregat de
fer el pregó institucional de la Festa de Sant
Sebastià. Villatoro va parlar sobre el valor de les
tradicions i de la cultura com a factors d‟integració i
d’identitat col·lectiva. El pregó de festes va omplir el
saló de sessions de la Casa de la Vila. Vicenç
Villatoro, que va ser molt aplaudit, va manifestar
que les tradicions s’han de viure com «una cosa
alegre i positiva», sense deixar de banda el seu
component innovador. 



FESTES

La fotògrafa rajadellenca Marta
Pich (1975), col·laboradora d’a-
quest diari, exposa fins al 20 de fe-
brer la mostra Música per mirar, a
l’espai de música i gastronomia
D’Arrel. L’exposició -que anterior-
ment s’havia pogut veure al Cafè
del Canonge- recull una selecció
d’imatges de concerts que Pich ha
anat recopilant del període 2003-
2011, des del moment en que va
conèixer a la mítica banda madri-
lenya Los Secretos, de la que n’és
la fotògrada oficial i de la qual ha
publicat el llibre de fotografies
Los Secretos. Nada más i un qua-
dern de gira. Les seves imatges
s’han publicat en treballs de Los
Secretos, Andrés Calamaro, Rap-
hael, Miguel Bosé, Alejandro Sanz,
Miquel Abras, Carlos Baute, David
de María o Antonio Vega. Al D’Ar-
rel s’hi poden veure instantànies de
directes d’Amaral, Los Secretos,
Andrés Calamaro, Bebe, Alejandro
Sanz o Miguel Bosé. Les fotografies
van acompanyades d’un text en el
que l’autora explica la seva vincu-
lació amb l’artista fotografiat i,
també, un fragment d’una cançó
de cada cantant.

REDACCIÓ | MANRESA La fotògrafa Marta Pich exposa de
nou a Manresa «Música per mirar»

Aspecte de l’exposició que inclou imatges d’Amaral, Bebe, Los Secretos, Calamaro, Alejandro Sanz o Bosé

La rajadellenca porta les seves fotografies de concerts al D’Arrel, fins al 20 de febrer

Rectificació
En l'edició de dimecres publicàvem
que l'advocat que representa els
treballadors de l’empresa Perramon
i Badia es diu Ramon Luque. En
realitat el seu cognom és Lúquez.


